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Η πολιτικι τθσ Ολλανδίασ για τα ναρκωτικά βαςίηεται ςτον νόμο για το όπιο του 1928. Ο
νόμοσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί πολλζσ φορζσ, παραμζνει όμωσ με το ίδιο όνομα μζχρι και
ςιμερα. Το 1976 ζγινε μια ςθμαντικι τροποποίθςθ, θ οποία ειςιγαγε μια διαφοροποίθςθ
μεταξφ των ςκλθρϊν και των μαλακϊν ναρκωτικϊν. Το άρκρο 2 του νόμου του 1976
αναφζρεται ςτα ςκλθρά ναρκωτικά και το άρκρο 3 ςτα μαλακά ναρκωτικά. Η διατφπωςθ
των δφο άρκρων είναι βαςικά πανομοιότυπθ, δθλαδι θ απαγόρευςθ διατθρείται ςτο νόμο.
Η διαφορά αφορά, κυρίωσ, το κζμα τθσ δίωξθσ και τθσ επιβολι ποινϊν. Δεν υπάρχει ενεργι
δίωξθ των χρθςτϊν μαλακϊν ναρκωτικϊν (αρχθ τησ ανοχθσ).
Τα προϊόντα τθσ κάνναβθσ πωλοφνται ςε ειδικά καταςτιματα, τα λεγόμενα Coffeeshops.Τα
coffeeshops ζχουν άδεια να λειτουργοφν υπό τουσ εξισ περιοριςμοφσ: (α) να μθ πωλοφν ςε
ανιλικουσ, (β) να μθν πωλοφν ςκλθρά ναρκωτικά, (γ) να μθ δθμιουργοφν παρενόχλθςθ ςτθ
γειτονιά, (δ) να μθ διαφθμίηουν τθν κάνναβθ και (ε) να ζχουν ανϊτατο όριο
αποκθκευμζνθσ ποςότθτασ κάνναβθσ προσ πϊλθςθ τα 500 γραμμάρια.
Το μεγάλο πρόβλθμα του ςυςτιματοσ, που ιςχφει ςτθν Ολλανδία, είναι το παράδοξο ότι
ναι μεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ, αλλά απαγορεφεται θ νόμιμθ καλλιζργεια και προμικεια.
Προςπάκειεσ για τθν άρςθ αυτοφ του παραδόξου δεν ζχουν πετφχει μζχρι ςιμερα, παρόλο
που θ πλειοψθφία των Ολλανδϊν είναι υπζρ τθσ νομιμοποίθςθσ.
Αυτι τθν αναφορά μασ ςτο ςφςτθμα τθσ Ολλανδίασ τθν κάνουμε για να τονίςουμε ότι θ
Ολλανδικι κοινωνία είναι εξοικειωμζνθ με τθν αποδοχι τθσ ρυκμίςεων του κράτουσ για
νόμιμθ χριςθ τθσ κάνναβθσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ ανοχισ. Γι’ αυτό το λόγο θ
νομιμοποίθςθ τθσ κάνναβθσ για ιατρικοφσ και επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ δεν αποτζλεςε
ςθμείο αντιλεγόμενο, όταν ςτα τζλθ τθ δεκαετίασ του ϋ90, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε να
ρυκμίςει με νόμο τθν ιατρικι κάνναβθ.

Το ςφςτθμα που υιοκζτθςε θ Ολλανδία για τθ νομιμοποίθςθ τθσ ιατρικισ κάνναβθσ
ακολουκεί τισ ρυκμίςεισ που κακορίηει θ διεκνισ Ενιαία Σφμβαςθ για τα ναρκωτικά του
1961. Η κάνναβθ για ιατρικοφσ και επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ δεν απαγορεφεται, εάν
τθροφνται οι προχποκζςεισ που ορίηουν τα άρκρα άρκρου 28 και 23 τθσ ενιαίασ ςφμβαςθσ.
Το Άρθρο 28 της Ενιαίας Σύμβασης, ορίζει ότι:
α. Εάν ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ επιτρζπει τθν καλλιζργεια του φυτοφ κάνναβθσ για τθν
παραγωγι κάνναβθσ ι ρθτίνθσ κάνναβθσ, πρζπει να εφαρμόςει το ςφςτθμα ελζγχου, όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 23 για τον ζλεγχο τθσ παπαροφνασ για τθν παραγωγι οπίου
β. Η Ενιαία Σφμβαςθ για τα ναρκωτικά δεν αφορά τθν καλλιζργεια του φυτοφ κάνναβθσ για
αποκλειςτικά βιομθχανικοφσ ςκοποφσ (ίνεσ και ςπόρουσ)
γ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ πρζπει να υιοκετιςουν τα αναγκαία μζτρα για τθν αποφυγι τθσ
κατάχρθςθσ και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ, τα φφλλων του φυτοφ τθσ κάνναβθσ
Το άρθρο 23 της Ενιαίας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961 επιτρζπει ςτισ χϊρεσ που
ζχουν εγκρίνει και επικυρϊςει τθ Σφμβαςθ να καλλιεργοφν τθν παπαροφνα για τθν
παραγωγι οπίου και αντίςτοιχα τθσ κάνναβθσ για τθν παραγωγι κάνναβθσ ι ρθτίνθσ
κάνναβθσ υπό τθν προχπόκεςθ:
 Να ςυςτακεί εκνικόσ οργανιςμόσ, ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν καλλιζργεια, τθν
προετοιμαςία, τθν επεξεργαςία, τθν πϊλθςθ, τθν παράδοςθ, τθν προμικεια και τθ
μεταφορά κάνναβθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 28 και το άρκρο 23 των διατάξεων τθσ
Ενιαίασ Σφμβαςθσ. Η ςφςταςθ τθσ εκνικισ υπθρεςίασ κοινοποιείται ςτο Διεκνζσ
Συμβοφλιο Ελζγχου των Ναρκωτικϊν (INCB).
Από το 2001 λειτουργεί ςτθν Ολλανδία ωσ Εκνικόσ Οργανιςμόσ το Γραφείο για τθν ιατρικι
κάνναβθ, το οποίο που ανικει το Υπουργείο Υγείασ, Πρόνοιασ και Ακλθτιςμοφ.
Στο γραφείο ανατίκεται μια ςειρά κακθκόντων όπωσ:
 θ χοριγθςθ απαλλαγϊν από απαγορευτικζσ διατάξεισ του νόμου για το όπιο
 θ αγορά τθσ ςυνολικισ ςυγκομιδισ των καλλιεργθτϊν/παραγωγϊν που είναι κάτοχοι
των ςχετικϊν απαλλαγϊν
 το αποκλειςτικό δικαίωμα εμπορίου από το Γραφείο Ιατρικισ Κάνναβθσ
 το μονοπϊλιο τθσ διατιρθςθσ αποκεμάτων ιατρικισ κάνναβθσ και παραςκευαςμάτων
κάνναβθσ
Μεταξφ των παραγωγϊν ιατρικισ κάνναβθσ και του Εκνικοφ Γραφείου υπογράφονται
ςυμφωνθτικά για τθ πιςτι τιρθςι τουσ.

Σφμφωνα με τθν «Ενιαία Σφμβαςθ για τα Ναρκωτικά», το Γραφείο για τθν ιατρικι κάνναβθ
(BMC) ζχει το νόμιμο μονοπϊλιο για τθν ειςαγωγι και τθν εξαγωγι τθσ κάνναβθσ και τθσ
ρθτίνθσ κάνναβθσ που παράγεται ςτθν Ολλανδία. Αν μια εταιρεία κζλει να ειςάγει ι να
εξάγει προϊόντα κάνναβθσ αυτό πρζπει να γίνεται μζςω του γραφείου για τθν ιατρικι
κάνναβθ. Μόνο εταιρίεσ που ζχουν απαλλαγι από τισ απαγορευτικζσ διατάξεισ του νόμου
για το όπιο μποροφν να κάνουν εξαγωγζσ. Το Γραφείο Ιατρικισ κάνναβθσ παρζχει ςτθ
ςυνζχεια, τα απαιτοφμενα ολλανδικά ζγγραφα για τθ μεταφορά.
Το γραφείο Ιατρικισ κάνναβθσ ςυνεργάηεται και με και με άλλεσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ κάνει
εξαγωγι προϊόντων κάνναβθσ. Υπθρεςίεσ, οργανιςμοί, νοςοκομεία, ερευνθτικά κζντρα και
διάφοροι φορείσ άλλων χωρϊν μποροφν να προμθκεφουν ιατρικι κάνναβθ αν και εφόςον
οι χϊρεσ τουσ ςυναινοφν προσ τοφτο.Το γραφείο προμθκεφει Φαρμακεία, ερευνθτικά
κζντρα, υπθρεςίεσ και νοςοκομεία κακϊσ και γιατροφσ και Κτθνίατρουσ εντόσ τθσ
Ολλανδίασ με ιατρικι κάνναβθ.
Συνεργαςία με την επιχείρηςη Bedrocan
Στα πρϊτα χρόνια το Γραφείο Ιατρικισ κάνναβθσ ςυνεργάςτθκε με δφο γεωργικζσ
επιχειριςεισ. Η μία από αυτζσ ζχαςε ςε μικρό χρονικό διάςτθμα τθν άδεια, διότι δεν
μποροφςε να ανταπεξζλκει ςτισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν παραγωγι. Η επιχείρθςθ
Bedrocanζχει μια ςτακερι ςυνεργαςία και είναι ο κφριοσ προμθκευτισ του Γραφείο
ιατρικισ κάνναβθσ.
Το 1999, ψθφίςτθκε ο νόμοσ για τθν ιατρικι κάνναβθ. Χρειάςτθκαν περίπου 4-5 ζτθ
προετοιμαςίασ για τθ ςωςτι εφαρμογι του νόμου ςτθν πράξθ.
Το 2007, για πρϊτθ φορά το γραφείο Ιατρικισ κάνναβθσ ζκανε εξαγωγι ςτο Εξωτερικό. Η
Φινλανδία ιταν θ πρϊτθ χϊρα που προμθκεφτθκε κάνναβθ από τθν Ολλανδία και λίγο
αργότερα ακολοφκθςε και θ Ιταλία.
Το 2014,θ επιχείρθςθ Bedrocan άνοιξε παράρτθμά τθσ ςτον Καναδά. Ο Καναδάσ επιτρζπει
επίςθσ τθν κάνναβθ για ιατρικοφσ ςκοποφσ. Ζνα χρόνο αργότερα άνοιξε μια μικρι
εγκατάςταςθ ςτθ Δθμοκρατία τθσ Τςεχίασ
Αφξηςη τησ παραγωγήσ: Ανάμεςα ςτα ζτθ 2003-2012, θ παραγωγι αυξικθκε από 40 ςε
100 κιλά ιατρικισ κάνναβθσ. Μετά το 2012 υπάρχει μεγάλθ ηιτθςθ ςυνταγογραφοφμενθσ
κάνναβθσ ςτθν Ολλανδία, αλλά και αφξθςθ ςυνταγογραφοφμενθσ κάνναβθσ, ςτθν Ευρϊπθ
(κυρίωσ Γερμανία, Φινλανδία και Ιταλία). Για παράδειγμα, αυτό το ζτοσ (2016) θ παραγωγι
κα φτάςει ςε πάνω από χίλια και το επόμενο ζτοσ οι προβλζψεισ για τα επόμενα χρόνια
είναι ακόμθ υψθλότερεσ.

Καλλιζργεια ςε εςωτερικοφσ χώρουσ: Η επιχείρθςθ Bedrocan επιδιϊκει τθν τυποποίθςθ
τθσ παραγωγισ κάνναβθσ και τθν περαιτζρω αναγνϊριςθ των φυτικϊν προϊόντων
κάνναβθσ ωσ κανονικό φάρμακο. Η παραγωγι ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ είναι
προγραμματιςμζνθ με προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ παραγωγισ. Υπάρχει ςυνεργαςία με
άλλεσ εταιρείεσ για τθν αποςτείρωςθ του προϊόντοσ τθν μικροβιολογικι κακαρότθτα και τθ
ςυςκευαςία. Η διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ γίνεται ςε εργαςτιρια με εκτενι ανάλυςθ για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ τυποποίθςθσ (standardisation).
Η κάνναβθ διατίκεται από φαρμακεία, είναι φαρμακευτικισ ποιότθτασ και πλθροί τισ
υψθλότερεσ απαιτιςεισ. Η ιατρικι κάνναβθ προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά
ςαν φάρμακο.
Το γραφείο για τθν ιατρικι κάνναβθ διακζτει προσ ςτιγμιν πζντε ποικιλίεσ.
Το υπουργείο ζχει εκδϊςει ενθμερωτικό υλικό για αςκενείσ, ιατροφσ, φαρμακοποιοφσ και
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υγείασ.
Το 2006, ο νζοσ νόμοσ για τθν αςφάλιςθ υγείασ τζκθκε ςε ιςχφ. Από τότε, άλλαξε το
κακεςτϊσ αποηθμίωςθσ τθσ ιατρικισ κάνναβθσ. Αρκετοί αςφαλιςτικοί οργανιςμοί
πλθρϊνουν για τθν προμικεια ιατρικισ κάνναβθσ
Συμπεράςματα
Είναι η επιλογή τησ Ολλανδίασ η πλζον ενδεδειγμζνη για την Ελλάδα;
 Η επιλογι τθσ Ολλανδίασ ζχει το πλεονζκτθμα ότι μπορεί να εφαρμοςτεί άμεςα, διότι
το επιτρζπει το ςφςτθμα ελζγχου των ναρκωτικϊν, αρκεί να πλθροφνται οι ςχετικζσ
προχποκζςεισ
 Η τυποποίθςθ τθσ παραγωγισ ζχει το προτζρθμα ότι θ φυτικι ιατρικι κάνναβθ μπορεί
να ανταποκρικεί ςτισ προδιαγραφζσ για τα φάρμακα. Αυτό ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν
αναγνϊριςι τθσ από τθν ιατρικι κοινότθτα
 Προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του Ολλανδικοφ μοντζλου ιατρικισ κάνναβθσ είναι θ
αρκετά ακριβι επζνδυςθ για τθ ςωςτι παραγωγι

